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Deti z košickej Univerzity bez hraníc dnes spoznávali Lekársku fakultu 

Vďaka prázdninovému týždňu strávenému na akademickej pôde získajú deti nielen nové 
vedomosti, skúsenosti a všeobecný prehľad, ale aj pekné zážitky a nových kamarátov 

 

 

 
 
 
Košice 9. júla (TASR) - Lekárska fakulta (LF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) 
v Košiciach dnes privítala 48 žiakov základných škôl, ktorí sa v rámci projektu Univerzita 
bez hraníc na Ústave ošetrovateľstva učili oživovať zraneného v bezvedomí, na Ústave 
lekárskej a klinickej biochémie hovorili o farbách a telesných tekutinách, na I. 
stomatologickej klinike prebrali zásady starostlivosti o chrup, v Združenej tkanivovej 
banke sa dozvedeli o význame a množení kmeňových buniek a pracovníci I. kliniky 
rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód ich oboznámili so základnými vyšetrovacími 
metódami ako sú röntgen, ultrazvuk, počítačová tomografia, magnetická rezonancia či 
angiografia - kontrastné vyšetrenie ciev. 



 
 
„Snažili sme sa pre deti pripraviť zaujímavý program, ktorý sme postavili na farbách 
v prírode. V našom laboratóriu si mali možnosť pozrieť vzorky krvi, moču či žlčové kamene, 
dokazovali prítomnosť rôznych látok v telesných tekutinách, farbili červené ruže na modro 
a podobne,“ ozrejmila Vladimíra Tomečková z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF 
a LABMED, a.s. Školáci snahu biochemikov veľmi ocenili, keďže so záujmom hltali nové 
informácie a zaujímal ich aj program na ďalších pracoviskách Lekárskej fakulty. „Mne sa 
najviac páčila magnetická rezonancia, pretože robí veľký hluk,“ smiala sa 13-ročná Iveta 
Daniová z Detského domova v Dobšinej. Dvanásťročného Filipa Quitka z Košíc zas najviac 
zaujal program na I. stomatologickej klinike venovaný každodennej starostlivosti o chrup, 
zatiaľ čo 11-ročného Mateja Hanusa fascinovali farebné premeny v biochemickom 
laboratóriu. „Boli sme prekvapené, aké rôzne tvary môžu mať bunky, dokonca môžu byť 
veľké ako pštrosie vajce, čo je vôbec najväčšia bunka,“ poznamenali kamarátky Lenka 
a Soňa. 
 

 
 



 
Takmer päťdesiat detí vo veku 11-13 rokov trávi počas tohto prázdninového týždňa každý 
deň na inej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekt Univerzita bez 
hraníc sa v tomto roku koná už po tretíkrát a jeho cieľom je priblížiť deťom výučbu a vedeckú 
činnosť na jednotlivých fakultách UPJŠ v Košiciach. 
 
Projekt Univerzita bez hraníc je postavený na filozofii celodenného tábora – pre deti je 
pripravený program od ôsmej rána do pol ôsmej večer. Na jednotlivých fakultách Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach strávia čas zhruba do 15.00 h, kde získajú veľa zaujímavých 
informácií, zatiaľ čo ich popoludnia budú patriť športovým aktivitám a hrám. 
 

 
 
„Vďaka prázdninovému týždňu strávenému na akademickej pôde získajú deti nielen nové 
vedomosti, skúsenosti a všeobecný prehľad, ale aj pekné zážitky a nových kamarátov. Je to 
pre ne príťažlivá prázdninová aktivita a pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach teší, 
že mohli prispieť k priblíženiu diania na akademickej pôde, sveta vedy a vzdelania 
zvedavým školákom, ktorých takto zaujímavo strávený prázdninový čas azda neskôr 
ovplyvní aj pri výbere ich povolania,“ doplnila hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová. 



 
 
 

 


